
PO-VO traject in vogelvlucht

´Het traject PO-VO binnen Passend Onderwijs’
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Mededelingen

• Loket Passend Onderwijs
Extra contactpersoon POVO Jasmijn Aukema         

• Werkbezoeken van het BAO aan het VO op 9 november 

tussen 13.30 en 16.30 uur. In oktober opgeven bij de 

betreffende VO school.

• GO klas Rijnmond gestart voor uitgelote leerlingen LKS

• Koersen op Kansengelijkheid; kansengelijkheid in Leiden op 

de kaart

• POVO Werkgroep zoekt ib’er, groep 8 leerkracht of directeur



Traject PO-VO 2022-2023

PPO Leiden &  Loket Passend Onderwijs

De overstap van primair naar voorgezet onderwijs van 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zo goed 
mogelijk laten verlopen.

Dit in samenwerking met basisscholen, SBO & SO scholen en 
V(S)O-scholen. 



Welke leerlingen nemen deel aan het POVO traject?

• Leerlingen die in aanmerking komen voor een advies 

Praktijkonderwijs

• Leerlingen waarbij nog twijfel is tussen niveau VMBO Basis en 

Praktijkonderwijs

• Leerlingen die in aanmerking komen voor een advies VMBO-LWOO 

Screening

• Nieuwkomers in Nederland (indien nodig)

Geen deelname: Leerlingen die in aanmerking komen voor een 

VMBO-LWOO advies



Welke leerlingen nemen deel aan het POVO traject?
• Leerlingen uit groep 8
• Leerlingen uit groep 7 → in overeenstemming met de onderwijsspecialist 

PPO!

Kijk naar:
• Leerachterstanden uit LVS

Leerachterstanden op twee gebieden > 1,5 jaar / > 25%
Minstens één gebied daarvan is BL of IR

– Begrijpend lezen BL
– Inzichtelijk rekenen       IR
– Technisch lezen TL
– Spelling                            SP

• Intelligentie (capaciteiten) indien bekend en gegevens niet ouder dan 2 
jaar.

• Gedrag/SE problematiek/ executieve functies, vaardigheden



Testprocedure

• T/m 7 oktober aanmelden in Onderwijs Transparant middels het Zorg Aanmeld 
Formulier (ZAF) 
Let bij invullen ZAF op:

* tabblad 1: Vul het emailadres van leerkracht of ib’er in bij contactpersoon voor 
Loket Passend Onderwijs

* tabblad 2: Vink de volledige schoolloopbaan aan i.v.m. berekening van de 
juiste Leer Achterstanden

* Zet het ZAF op DEFINITIEF 
Aanmelden na toestemming van ouders; zie toestemmingsformulier op website PPO!

• Week 44 t/m 46: didactisch onderzoek/capaciteitenonderzoek – indien nodig. Geef het 
a.u.b. tijdig door als uw school in deze weken herfstvakantie of leerling vrije dagen 
heeft.

• Uitnodigingen 
BAO ontvangt de uitnodigingen in OT uiterlijk maandag 17 oktober! 
Indien u  een uitnodiging mist, neem dan contact op vóór de 
herfstvakantie.



Testprocedure

• Na afname IQ onderzoek dienen ouders toestemming te geven om 
de scores te  delen met de basisschool.

Contactpersoon BAO ontvangt t.z.t. een email met instructies:

→Gesloten envelop met IQ scores aan ouders meegeven. 

→Ouders geven toestemming voor delen van de scores 

→Bao geeft aan het Loket de toestemming door

→Loket geeft vanaf half december scores en adviezen door aan 
Bao.

• SO + (S)BaO hebben eigen planning, zelfde periode



Adviesgegevens

• Schoolgegevens (S)BaO

➢ LVS – gegevens

➢ Voorlopig OKR (Update voor 15 februari)

• Gegevens Loket Passend Onderwijs

➢ Leerniveau; Drempelonderzoek

➢ Capaciteiten; NIO, WISC-V, SON-r

➢ Werkhouding & gedrag: observaties



PO-VO Advies

Adviescommissie POVO

➢ Onafhankelijk orgaan

➢ Gekeken wordt naar alle gegevens: LVS, Drempel, IQ en, Zorg-
aanmeldformulier  van de school

➢ Adviezen worden telefonisch teruggekoppeld naar (S)BaO en SO 
vanaf half december!

➢ Eventueel gesprekken adviescommissie + (S)BaO in januari 2023 
(indien er geen overeenstemming is over het advies)

Doel: éénduidig advies



Adviezen
1. VMBO-LWOO Screening

2. Praktijkonderwijs

3. VSO → ACT

Advies komt op uitslagformulier na contact met (S)Bao en SO.

Advies geeft geen niveau-aanduiding.



VMBO niveaus
• Theoretische leerweg (vmbo-t)/MAVO:

Leerlingen volgen over het algemeen alleen algemeen vormende (avo-) vakken.

• Gemengde leerweg:
Leerlingen volgen over het algemeen 1 avo-vak minder. In plaats daarvan krijgen ze 
4 uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van hetzelfde niveau als in de 
theoretische leerweg.

• Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader):
Leerlingen volgen zo’n 12 uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van 
een iets lager niveau dan in de gemengde en de theoretische leerweg.

• Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis):
Leerlingen volgen zo’n 12 uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van 
een iets lager niveau dan in de kaderberoepsgerichte leerweg.

➢ Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-
antwoord/hoe-zit-het-vmbo-in-elkaar       



Vaardig naar het VO

• Zelfstandigheid & zelfredzaamheid 
rooster bekijken op internet , op tijd komen, zelfstandig naar school, weg in schoolgebouw 
vinden, wisselende ruimtes,  invulling pauzes/ tussenuren 

• Schoolse vaardigheden 
groepsinstructie, werkhouding, aantekeningen maken, samenvatting maken, 
presentatie/werkstuk 

• Sociale vaardigheden 
omgaan met verschillende docenten, contact leggen & onderhouden medeleerlingen, 
samenwerken, emoties uiten, weerbaar, sociaal inzicht 

• Planning & organisatie 
agenda bijhouden, planning maken & volgen, spullen op orde, huiswerk (op tijd) maken 
prioriteiten stellen 

• Gedrag 
heeft inzicht in eigen gedrag, is aanspreekbaar op eigen gedrag, kan eigen gedrag remmen / 
bijsturen omgaan met uitgestelde aandacht, kan iets van een ander accepteren 



VMBO - LWOO

Leerwegondersteunend Onderwijs

➢Kleinere klassen, extra begeleiding bij het leren 

en op sociaal-emotioneel gebied

➢Extra middelen voor ondersteuning

Aanwijzing door VO school:

Richtlijnen:

➢2 of meer leerachterstanden 1,5 – 3 jaar

m.n. Begrijpend Lezen / Inzichtelijk Rekenen

➢(Sociaal-emotionele problematiek)



VMBO-LWOO Screening

• VMBO-LWOO Screening: de leerling heeft meer ondersteuning nodig dan (mogelijk) geboden 
kan worden vanuit het LWOO. Dit kan op zowel het leren als op sociaal emotioneel gebied 
zijn. De VO-school maakt een afweging of ze deze extra ondersteuning zelf kan bieden of dat 
de leerling start op De Delta. 

• Geen nieuw onderzoek

• VO school verzamelt informatie:

➢ Gegevens vanuit (S) BaO

➢ Gegevens vanuit testen

➢ Informatie via ouders

➢ Informatie via hulpverlening

➢ Gesprek met leerling, ouders, eventueel IB’er of leerkracht

➢ Resultaat screening: Plaatsing VO school of plaatsing OPDC De Delta

• Zie voor de Route Screening ook de Infographic op de website van PPO



VMBO-LWOO Screening
Stroomschema bij het advies VMBO-LWOO Screening  
 

Het perspectief is VMBO-LWOO. Er is sprake van leerachterstanden, veelal in combinatie met sociaal-emotionele 

problematiek. Een tijdelijke plaatsing op de bovenschoolse voorziening De Delta behoort tot de mogelijkheden. De 

stamschool is de VMBO-LWOO school waar de leerling staat ingeschreven.   

 

 

Advies van de basisschool in samenspraak met de adviescommissie PO-VO: 

  VMBO (-LWOO) Screening 

  

   

 Ouders melden met het adviesblad aan bij één van de VMBO-LWOO scholen. 
LWOO wordt aangeboden op het Da Vinci College Lammenschans, Beroepscollege Leystede,  

Yuverta 

 

 

De VO-school (stamschool) kijkt naar de ondersteuningsbehoefte; 

wat heeft de leerling nodig om succesvol te zijn in het VO? 

De VO-school maakt een afweging of ze de ondersteuning zelf kan 

bieden of dat de leerling start op De Delta. Dit gebeurt mede door 

in gesprek te gaan met ouders en leerling. Dit gesprek vindt plaats 

op de stamschool of op De Delta 

 

 

 

VO kan ondersteuning zelf bieden;  

Leerling wordt geplaatst op de VO-

school. 

 

 

Ondersteuningsbehoefte is te groot voor VO-school:  

Met ouders wordt een Ontwikkelings Perspectief Plan 

(OPP) opgesteld. Deze wordt ingediend bij de SWV VO 

regio Leiden waar de aanvraag wordt verwerkt. 

 

 

 

Toegelaten Delta  

 

 Leerling en ouders worden 

uitgenodigd voor een rondleiding op 

De Delta en krijgen informatie over 

het nieuwe schooljaar. 



VMBO-LWOO of

Praktijkonderwijs

Binnen SWV Leiden:

1. Beroepscollege Leystede

2. Da Vinci College Lammenschans

3. Yuverta Oegstgeest 

4.     OPDC De Delta

5.    Praktijkonderwijs; Het Waterland



PO-VO in vogelvlucht

1. Aanmelden in OT middels ZAF  t/m 7 oktober

2. Testen na herfstvakantie, in week 44 t/m 46

3. Adviescommissie stelt adviezen op

4. Contact adviescommissie (S)BaO & SO voor de kerstvakantie →
uitslagformulier in OT

5. Adviesgesprekken SO & (S)BaO met ouders

6. OKR uiterlijk 15 februari op definitief (met laatste LVS gegevens)

7. Aanmelding VO-school door ouders met adviesblad 

(1 februari t/m 15 maart) 

8.    OKR beschikbaar en VO beslist over plaatsing en                          
ondersteuning. 



Ondersteuning POVO traject gevraagd

Ib'ers gevraagd om de individuele leestesten af te nemen op het 
Loket Passend Onderwijs

Periode: 1 t/m 18 november 2022

Voor de Werkgroep POVO zijn wij op zoek naar een nieuw lid; 

ib’er, leerkracht groep 8 of directeur

Graag aanmelden bij Joke de Graaf -PPO

jokedegraaf@pporegioleiden.nl

Alvast hartelijk dank!

mailto:jokedegraaf@pporegioleiden.nl


• Aanmelding vanuit (S)Bao / SO middels ZAF → ACT

• Tijdspad (vrijwel) identiek aan PO-VO traject
Aanmelden tot eind november 2022 (ACT)

• Advies Commissie Toelaatbaarheid VSO
geeft Pré advies VSO op basis van een  
geëvalueerd OPP/groeidocument door (S)BAO /SO

• Let op, toevoegen: Aanvraagformulier Toelaatbaarheid VSO

• Zie verder website PPO → overstaptraject VSO

Route naar het VSO



Route naar het VSO

• VSO neemt dossier in behandeling na aanmelding door ouders 
middels adviesblad

• VSO vraagt toelaatbaarheidsverklaring aan bij: SWV Leiden (ACT)

• Uitslagen staan uiterlijk 1 februari 2023 in OT. School heeft zelf de 
verantwoordelijkheid het pré-advies te communiceren naar ouders.



Route naar het 

VSO

• Vóór 15 maart 2023 aanmelden bij scholen.

• Let op aanmeldperiode Leo Kanner. 

Zie website; www.leokanner.nl

• De TLV wordt verstuurd naar zowel de aanvragende school als de 
ouders.

• Neem voor inhoudelijke of procedurele vragen contact op met:

Henk van Hooff (voorzitter ACT); h.vanhooff@swvleiden.nl

Henriëtte Tromp (secretaris ACT); 
swv@toelaatbaarheidsverklaring.nl 

mailto:h.vanhooff@swvleiden.nl


Leerlingen met een hoger niveau

Donderdag 22 september en dinsdag 27 september van 15.00 tot 17.00 uur 
is er de mogelijkheid om dossiers te bespreken waarbij twijfels zijn  over:

* de ondersteuningsmogelijkheden in het VO (bijv. bij leerlingen die een    
speciaal traject volgen, veel verzuimen etc.)

* Het af te geven schooladvies (regulier of VSO)

Graag aanmelden middels de mail, met korte omschrijving en hulpvraag

jokedegraaf@pporegioleiden.nl

Er wordt hierover een mail gestuurd naar alle basisscholen!

mailto:jokedegraaf@pporegioleiden.nl


Vragen

http://www.helderester.nl/wp-content/uploads/vraagteken-groot2.jpg


Contactgegevens

PPO Regio Leiden

071-5351714

Onderwijsspecialisten: Joke de Graaf en Marije van Leusden    

jokedegraaf@pporegioleiden.nl

marijevanleusden@pporegioleiden.nl

www.pporegioleiden.nl

Loket Passend Onderwijs

071-5144801

Adviseur en voorzitter Adviescommissie POVO: Christa Ruygrok
c.ruygrok@swvleiden.nl

Adviseur LPO Jasmijn Aukema

j.aukema@swvleiden.nl

Adviseur en voorzitter ACT: Henk van Hooff
h.vanhoof@swvleiden.nl

Coördinator LPO: Erik Beers e.beers@swvleiden.nl

www.swvleiden.nl 
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